Zápis
o jednání valné hromady Občanského sdružení ProCit
Datum konání valné hromady:

14.09.2011

Místo konání valné hromady:

Prostory o.s. ProCit, Macháčkova 47, Plzeň

Přítomní členové:

Irena Vítovcová, Mgr. Jana Ždimerová, Tereza Vápeníková,
Mgr. Hana Marková, Anna Korděnková, Vjačeslav
Korděnko

Přítomní hosté:

Šárka Dvořáková, Miluše Sutnarová, Lenka Čechmanová,
Mgr. Evžen Korděnko, Bc. Petra Galiová, Miloslav Marek,
Hana Kvítková

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Zpráva o činnosti sdružení za období červenec - září 2011
Odsouhlasení nových stanov sdružení
Odsouhlasení změny sídla sdružení
Priority současné činnosti sdružení
Plán činnosti sdružení na období říjen – listopad 2011
Diskuse
Závěr

K programu:
ad 1)

Jednání valné hromady zahájila předsedkyně rady Irena Vítovcová. Přivítala přítomné a poté
oznámila, že valná hromada byla svolána podle stanov.
ad 2)

Předsedkyně valné hromady v tomto bodu programu přednesla přítomným zprávu o činnosti
sdružení za období červenec až září 2011. Prostor s hernou pro veřejnost byl úspěšně dodělán a
dovybaven nábytkem a hračkami. V atriu bylo vybudované malé pískoviště pro děti.
Vyhotovili jsme všechny písemnosti a dokumenty nutné k chodu. Zakoupili pokladničku, poštovní
schránku, přidělali cedule na vstupní vrata a dveře. Během srpna byly rozeslány pozvánky odborné
veřejnosti, dárcům, rodičům dětí s PAS ke slavnostnímu otevření, které proběhlo ve dnech 1. a 2.9.2011
od 16,00 hod. Kolegyně Mgr. Hana Marková měla dvě speciální pedagogické konzultace s rodinami. Ty
projevily velký zájem o spolupráci. Dne 3.9.2011 proběhla úspěšně první veřejná akce „Sportovní den
v ProCit“ na kterou jsme získali dotaci od Plzeňského Kraje v rámci projektu Handicap. S lektorkou Mgr.
Věrou Knappovou, Ph.D byla navázána spolupráce a jednání o možné spolupráci se studenty –
dobrovolníky. Dne 5.9.2011 proběhla úspěšně první canisterapie. Provoz herny byl úspěšně zahájen a
máme otevřeno každý všední den od 9 – 12,00hod. Středy jsou vyhrazeny pro konzultace se speciálním
pedagogem.
23.9. 16.00hod. proběhne beseda se speciálním pedagogem na téma "Naše dítě bude jiné".
ad 3)

Předsedkyně valné hromady přednesla nové znění stanov sdružení. Text nového znění stanov
tvoří přílohu tohoto zápisu.

V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení.

ad4)
Předsedkyně valné hromady přednesla návrh na změnu adresy sdružení ze stávající Francouzské
61, Plzeň, 326 00 na adresu sídla provozovny Macháčkova 47, Plzeň – Skvrňany, 318 00.

V následném hlasování byl tento návrh přijat 100 % hlasů přítomných členů sdružení.
ad5)

Předsedkyně valné hromady přednesla současné priority v činnosti sdružení:

- sestavení měsíčního plánu činnosti na měsíc říjen 2011
- připravit organizačně další Sportovní den v ProCit 1.10.2011
- vytvořit prezentaci ProCitu na seminář pořádaný FN Lochotín , klinika psychiatrie dne 20.10.2011 a na
představení sdružení v aule Plzeňského kraje na podzim 2011.
- převod účtu na předsedkyni Irenu Vítovcovou – domluvit schůzku v bance
- domluvit plán jednání s novými sponzory a firmami,
- domluvit plán jednání na všech městských obvodech,
- informovat se o nových grantech a dotacích,
- oslovovat případné nové členy sdružení.
- možnosti dobrovolníků
- vytvořit fotografický průvodce a certifikát jako poděkování za sponzorský dar fa TORK a LEGO (od fa
LEGO vyzískat kopii Darovací smlouvy)
- vydat článek o otevření ProCitu v Plzeňském deníku a natočení reportáže TV ZAK.
ad 6)

Plán práce na říjen až prosinec přednesla předsedkyně valné hromady. Přítomní vzali na vědomí
tyto body:
Říjen 2011:

nabídka tvořivého odpoledne pro rodiče a děti s PAS v odpoledních hodinách
vyklizení chodby k atriu
sestavení měsíčního plánu činnosti na měsíc listopad

Listopad 2011:zahájení práce na Výroční zprávě a Vánoční benefici
ad 7)

V tomto bodu programu proběhla volná diskuse.

ad 8)

Irena Vítovcová sdělila, že program této valné hromady byl vyčerpán, poděkovala přítomným za
účast a jednání ukončila.

------------------------------------Irena Vítovcová
------------------------------------Mgr. Hana Marková

